Bilateral meeting of External Affairs Minister with Winston
Peters, Deputy Prime Minister and Foreign Minister of New
Zealand
February 26, 2020
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ન્યૂઝીલેન્ડન ાં ન યબ વડ પ્રધ ન અને વવદેશ માંત્રી મહ મવહમ શ્રી વવન્્ટન પીટર્સ ર્ થે વ્ય પ ર માંત્રી શ્રી ડેવવડ
પ ર્સર અને વ્ય પ ર પ્રવિવનવધમાંડળ 25-28 ફેબ્રુઆરી, 2020 ન ાં રોજ ભ રિની મુલ ર્ િ લઇ રહ્ય છે .
ન્યૂઝીલેન્ડન ાં ન યબ વડ પ્રધ ન અને વવદેશ માંત્રી 26 ફેબ્રુઆરી, 2020 ન ાં રોજ વવદેશ માંત્રી ડૉ. એર્. જયશાંર્ર
ર્ થે મુલ ર્ િ ર્રી હિી અને વવવપક્ષીય ર્ાંબાંધોની વ્થવિની ર્મીક્ષ ર્રી હિી અને ર જર્ીય, આર્થથર્, ર્ાંરક્ષણ,
ર્ુરક્ષ અને લોર્ો ર્ થે લોર્ોન ાં ર્ાંબાંધો વધ રે પ્રબળ બન વવ અાંગેન પગલ ઓની ચચ સ ર્રી હિી.
આ મીટટગ પછી હૈદર બ દ હ ઉર્ પર ર ત્રી ભોજન ર ખવ મ ાં આવ્યુાં હિુાં, જે મ ાં વ્ય પ ર માંત્રી પીટર્સ જોડ ય
હિ જે ઓ પણ મ નનીય વ વણજ્ય અને ઉદ્યોગ માંત્રી શ્રી વપયુષ ગોયલને 26 ફેબ્રુઆરી, 2020 ન ાં રોજ મળ્ય
હિ . માંત્રી શ્રી પ ર્સર પણ મ નનીય ન ણ માંત્રી શ્રીમવિ વનમસળ વર્િ રમણને 26 ફેબ્રુઆરી, 2020 ન ાં રોજ
મળ્ય હિ .
ન યબ વડ પ્રધ ન પીટર્સ પય સવરણ, નવ અને આબોહવ મ ાં ફેરફ ર મ ટેન ાં મ નનીય માંત્રી શ્રી પ્રર્ શ જાવડેર્ર
ર્ થે 27 ફેબ્રુઆરી, 2020 ન ાં રોજ મુલ ર્ િ ર્રશે. ન્યૂઝીલેન્ડનુાં પ્રવિવનવધમાંડળ મુાંબઇની મુલ ર્ િ લેશે અને
ભ રિીય ઉદ્યોગો ર્ થે પણ આદ ન-પ્રદ ન ર્રશે.

પોિ ની ભ રિની મુલ ર્ િ પહેલ , ન્યૂઝીલેન્ડન ાં ન યબ વડ પ્રધ ને નવુાં વ્યૂહ ત્મર્ પેપર “ઇવન્ડય

2025-

ઇન્વેસ્્ટગ ઇન ધ રીલેશનવશપ” રીલીઝ ર્યુું હિુાં, જે એનઝે ઇન્ર્. ઇવન્ડય ્રેટેજી 2011 ર્ થે ર્ િત્યમ ાં છે .
વવદેશ માંત્રીએ ર્હ્યુાં હિુાં ર્ે આ પેપર વવવપક્ષીય જોડ ણો, પ ર્પરરર્ એર્ર્મ ન ધ્યેય મજબૂિ ર્રવ મ ટેની
મનોર્ મન પ્રવિસ્બવબિ ર્રે છે . ભ રિે ર્ૌર ઊજાસ અને આબોહવ ન ાં પગલ મ ાં ર્હર્ ર આપવ મ ટે ઇન્ડોપેવર્રફર્ ઓશન્ર્ ઇવનવશએરટવ (આઇપીઓઆઇ) અને ઇન્ટરનેશનલ ર્ોલ ર એલ યન્ર્ (આઇએર્એ) મ ટે
ન્યૂઝીલેન્ડ વવ ર પ્રદ ન ર્રવ મ ાં આવેલ ર્મથસન બદલ િેનો આભ ર મ ન્યો હિો.
બન્ને પક્ષોએ ઇન્ડો-પેવર્રફર્ ક્ષેત્રમ ાં િેઓન ાં ર્ાંબાંવધિ અવભગમો પર દ્રવિર્ોણોની આપ-લે ર્રી હિી; અને પૂવસ
એવશય ઇ વશખર ર્ાંમેલન અને ર્ાંબાંવધિ માંચમ ાં ર્ થે મળીને ર્ મ ર્રવ

પર ર્ાંમિ થય

હિ . િેઓએ

્વ યત્તિ , અવધર્ ર ક્ષેત્રની અખાંરડિિ અને આ પ્ર ાંિમ ાં શ ાંવિ અને વ્થરિ મ ટે યુએનર્ીએલઓએર્ ર્વહિ
આાંિરર વિય ર્ નૂનનો આદર ર્રવ ની અગત્યિ પર ભ ર મૂક્યો હિો. િેઓ એ બ બિ ર્ થે પણ ર્ાંમિ થય
હિ ર્ે વ્થર આાંિરર વિય વ્ય પ ર પય સવરણ અવિ મહત્વપૂણસ છે અને વર્લડસ રેડ ઓગેન ઇઝેશનમ ાં રચન ત્મર્
રીિે જોડ વ ર્ાંમિ થય હિ . ન્યૂઝીલેન્ડો ર્ાંયુક્િ ર િ ર્ુરક્ષ પરરષદમ ાં ભ રિન ાં ર્ યમી ર્ભ્યપદ મ ટે ર્મથસન
મોર્ર્લયુાં હિુાં.
ન્યૂઝીલેન્ડમ ાં વધિ ભ રિીયો અને વવદ્ય થીઓ બન્ને ર િો વચ્ચે એર્ મજબૂિ જોડ ણ ર્જે છે , જે બન્ને દેશો
વચ્ચે ગ ઢ ર્ાંબાંધ ્થ વપિ ર્રવ મ ાં ર્ર્ ર ત્મર્ યોગદ ન આપે છે .
નવી રદર્લહી
ફેબ્રુઆરી 26, 2020
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